
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

,13/06/2019
Edição 8263- Ano 43
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

Fila “oficial”: Saúde 
abre os portões dos
postos de madrugada

PÁGINA

04
Acusado de homicídio
ocorrido em 2014 
vai ao banco dos réus

PÁGINA

12
Copa do Mundo na
França: Brasil pega
hoje a Austrália

PÁGINA

16

Aos pedaços
Das 60 academias da terceira 

idade espalhadas por Cascavel, 
ao menos 17 precisam de 

reparos. Elas até estão sendo 
reformadas, mas a partir de 
sobras e reaproveitamentos.
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FÁBIO DONEGÁ

“Bolsa Família” municipal
só alcançou 33% da meta

Prestes a completar um ano de criação, o Pro-
grama Promover, que transfere bolsas em 

dinheiro para famílias em extrema vulnerabili-
dade, está bem distante da meta de alcançar mil 
famílias de Cascavel. Hoje apenas 320 famílias 

têm o cartão que é abastecido com 
R$ 100 todos os meses para comprar comida e 

produtos de limpeza. l Pág. 3
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11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

‘‘Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte ‘‘

Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

‘‘ Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte‘‘
Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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NubladoNubladoNublado

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)

Cheia
17/06 - 05h31

Sérgio Moro e o Complexo 
de Órfão do Brasileiro

Relator da 
Operação Lava 
Jato no STF 
(Supremo 
Tribunal 

Federal), ministro Edson 
Fachin, sobre danos à 

operação após o site “The 
Intercept” Brasil publi-
car supostas mensagens 
trocadas pelo então juiz 

federal Sergio Moro e 
o procurador federal 

Deltan Dallagnol.  

DIVULGAÇÃO

Leonardo Torres é palestrante, professor, doutorando em 
Comunicação e Cultura Midiática e pós-graduando em 

psicologia junguiana

Nublado Nublado

Não era difícil saber que a sombra de Moro iria aparecer. Quanto 
maior a luz, maior a sombra. Sua vaidade brilhou demais nos últimos 
anos. As coisas não são por acaso. Parece que tal vaidade do juiz e 
a busca por um “herói salvador da pátria” do brasileiro criaram um 
casamento que acabou de entrar em crise.

Deixo qualquer argumentação de crime do juiz de lado neste artigo; 
afinal, não é de hoje que vemos algumas artimanhas de Moro. Vamos 
falar do brasileiro que o idolatrou. No fundo, todo brasileiro possui o 
“complexo de órfão”, mais especificamente, de órfão de pai. Não é a 
toa que gostamos tanto de Chaves, Superman, Homem-Aranha, Goku, 
Naruto e tantos outros órfãos.

Desde que o Brasil se tornou o Brasil não existiu um indivíduo 
sequer que fosse o “Pai da Nação”, como Lincoln, Rômulo e Remo. 
Não temos um mito ou um herói fundador; somos, desde sempre, 
órfãos. Tentaram com D. Pedro II, com Tiradentes, Getúlio, Collor, Lula, 
Moro e Bolsonaro. Se olharmos para a nação com viés psicológico, 
vamos perceber que a figura de autoridade - que no fundo, é a figura 
paterna - nos falta.

Muito feita pelos pais de verdade, e não os ausentes, e também 
muito feita por mães, tias, tios, avós, avôs, não importando o sexo ou 
gênero, toda sociedade precisa de uma autoridade. Autoridade é quem 
é respeitado por sua experiência. Isso é muito diferente de quem é 
autoritário. Este último é infantil, narcisista e só sabe mandar quando 
impõe medo e violência. A autoridade é quem inspira. 

Independentemente dos dois, o brasileiro tem sede da figura do 
pai, por isso ele busca incessantemente o pai herói que irá salvar o 
Brasil do Brasil, seja autoridade ou autoritário. 

Assim o Brasil elegeu Moro como herói e, agora, Bolsonaro. O fato 
é que qualquer eleito nunca corresponderá às expectativas do povo, 
afinal, quem tem que salvar o Brasil é o próprio brasileiro.

Temos que tomar a responsabilidade em nossas mãos e não eleger 
quem esbravece mais ou promete que vai resolver tudo. Se continuarmos 
nessa de eleger o próximo herói, temos que lembrar que cada vez que um 
herói é eleito, dentro dele já nasce também o violão.   

 “A Lava Jato é uma realidade e não acredito que 
esta realidade venha a ser afastada por qualquer 
circunstância conjuntural. A operação trouxe um 
novo padrão normativo, jurídico, portanto, e tam-

bém de natureza ética ao Brasil e à administração pública. 
Tenho confiança plena de que isso não é suscetível de qual-

quer retrocesso”.
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Sem trégua
Enquanto muitos criticam o exercício legislativo, Carlinhos 
Oliveira (PSC) não dá trégua aos comentaristas de Whats. 

Entre vistorias na cidade e na área rural, verifica denúncias 
de agressão ao meio ambiente. Ontem constatou o 

despejo irregular de resíduos químicos na tubulação às 
margens da PR-467. O material chega à horta comunitária 
da zona norte - em fase de construção. Ele já levou o caso 

à Secretaria de Meio Ambiente. 

 Prestes a completar um 
ano de criação, o Programa 
Promover, que transfere bol-
sas em dinheiro para famílias 
em extrema vulnerabilidade, 
apelidado de “Bolsa Família 
Municipal” está bem dis-
tante do teto estipulado pela 
Secretaria de Assistência 
Social. Com permissão dada 
pela Câmara para liberar até 
mil benefícios em Cascavel, 
atualmente 320 famílias 
estão contempladas pelo car-
tão com depósitos mensais 
de R$ 100. O máximo de 
cadastros simultâneos feito 
até agora foi de 350.

Para ter o benefício é 
necessário ter renda per 
capita de R$ 170 por mês. 
O pedido do car tão é feito 
em qualquer Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social). Assistentes sociais 
analisam as condições da 
família. O car tão pode ser 
usado para a compra de ali-
mentos, produtos de limpeza 
e gás de cozinha. 

Até o fim do ano, o total 
de beneficiários deve se man-
ter nesse patamar devido 
aos critérios adotados para 
evitar fraudes e compra de 
produtos como bebida alcoó-
lica. “Há um monitoramento 
frequente, semanal. Por 
enquanto, estamos traba-
lhando com os pés no chão. 
Já chegamos a 350 cartões 
liberados, agora temos 320. 
Essa variação ocorre devido 
ao desligamento de benefi-
ciados, conforme aumenta 
a renda familiar. E o nosso 

“Bolsa Família”
Municipal chega só 
a um terço da meta

Prioridades
Na lista de prioridade estão: família chefiada por mulher em 
situação de desemprego ou menor renda per capita; com maior 
número de crianças e adolescentes; que tenha dependente com 
deficiência e/ou pessoa incapacitada, ou, ainda, idosos excluídos 
do BPC; família com membros no sistema penitenciário ou em 
situação de privação de liberdade sem direito ao auxílio-reclu-
são; família com situação de violação de direitos em decorrência 
do precário ou nulo acesso à renda.
 

objetivo é justamente este: 
que seja um benefício tem-
porário, até que consigam 
se reestabelecer financeira-
mente”, explica o secretário 
de Assistência Social, Hud-
son Moreschi Júnior.

O desligamento ocorreu 
principalmente com idosos 
que passaram a contar com 
o BPC (Benefício de Presta-
ção Continuada). 

SEM FRAUDE
O benefício gerou muitas 

discussões ano passado por 
liberar dinheiro em vez da 
cesta básica. Mas, em um 
ano, nenhuma irregularidade 
foi constatada nos 30 merca-
dos credenciados. “É muito 
satisfatório dar dignidade às 
famílias. Tivemos relatos de 
pessoas que passaram a ter 
a chance de escolher o que 
iriam comer, o que nunca 
puderam fazer ao longo da 
vida”, revela Hudson.

Uma das principais jus-
tificativas para a criação do 
Promover era a extinção da 
cesta básica. Porém, devido à 
demora da inclusão total dos 
que preenchem os requisitos 
básicos, há ainda 800 famí-
lias que recebem a ajuda em 
produtos, assim, a extinção 
da cesta básica ficou para 
2020. “Pretendemos ano que 
vem potencializar e fortalecer 
o Promover. Isso ocorrerá 
quando estivermos em um 
estágio avançado e com mais 
segurança para liberar os mil 
benefícios”, justifica Hudson. 

Uber na Câmara
Tramita na Câmara 
projeto que regulamenta 
a atividade de transporte 
remunerado privado 
individual ou compartilhado 
de passageiros, a exemplo 
do Uber. Ainda não foram 
emitidos os pareceres das 
comissões permanentes. 
Hoje, às 8h30, a Comissão 
de Segurança Pública e 
Trânsito recebe alguns 
motoristas de aplicativos 
para conversar sobre a 
proposta do Executivo 
municipal. Os vereadores 
querem saber o que eles 
pensam a respeito.

Adesão popular
Uma das batalhas do 
presidente do Legislativo 
local, Alécio Espínola 
(PSC), tem sido o incentivo 
à participação dos cidadãos 
comuns na política. Embora as 
discussões sejam acaloradas 
nos grupos de WhatsApp, são 
poucos os que vão às sessões. 
Por isso, Alécio gravou vídeo 
propagado nos grupos 
convocando os eleitores 

para assistirem às discussões 
semanais. “A participação 
popular é fundamental”,  
diz Espínola.

Contestou
Os advogados da prefeitura 
contestaram a cobrança 
de indenização pela vítima 
de agressão de guardas 
municipais expulsos da 
corporação em Cascavel. 
Agora cabe ao juiz julgar o 
caso ou marcar audiência de 
instrução. O rapaz agredido 
pede R$ 50 mil.

Lísias vai!
Para comandar o PAI 
(Programa de Atendimento 
Imediato), o prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) 
desafiou o médico e 
ex-prefeito Lísias Tomé, que 
aceitou a proposta. O decreto 
para implantação do sistema 
que pagará por leitos privados 
precisava de alguém que 
tivesse pulso firme e Paranhos 
viu em Lísias essa postura. 
Com isso, em julho Lísias 
deixa a UPA para se dedicar à 
Diretoria da Saúde.

Sanepar que se prepare!
O rojão será grande para o gerente da Sanepar, Renato 

Mayer Bueno, durante audiência pública nesta quinta-feira 
sobre abastecimento e captação de água do Rio São José, em 
Cascavel. Os agricultores que se sentem prejudicados com a 

obra - principalmente pela baixa indenização - pretendem lotar 
o plenário da Câmara. Será analisada ainda a viabilidade da 

instalação de nova rede - já em execução. “Há questionamentos 
levantados sobre a qualidade da água por conter no entorno 
do rio atividades de suinocultura, avicultura e agrícolas, com 
utilização de agrotóxicos, assim como questões judiciais que 
envolvem a área”, adianta o vereador Celso Dal Molin (PL).
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Reajuste salarial
Em assembleia geral realizada os servidores municipais aceitaram a proposta de 
reajuste, porém cobram que as negociações para o reajuste do Auxílio Alimen-
tação, que o Governo Municipal propôs para 10 julho, sejam antecipadas e rea-
lizadas ainda este mês. O reajuste será de 5,07% divididos em quatro parcelas.

Fila “oficial”: Saúde abre 
postos de madrugada 

A Secretaria de Saúde de Casca-
vel está trabalhando, nas últimas 
semanas, com horário padronizado 
no atendimento de pacientes que 
buscam a ficha durante a madru-
gada nas UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde). Como em alguns bairros 
o portão era aberto ainda durante 
a noite, uma vez que filas come-
çavam se formar muitas vezes à 
meia-noite, e em outras por volta 
de duas ou três horas da madru-
gada, definiu-se pela abertura dos 
portões, nas 13 UBSs às 4h.

Nesse horário, o guarda patri-
monial abre a porta, recebe as pes-
soas que estão na fila e distribui 
uma senha por ordem de chegada. 
Às 7h, quando abre a unidade para 
o atendimento, os pacientes pas-
sam a ser recebidos pela equipe de 

recepção e enfermagem. “Estamos 
atendendo a um pedido do prefeito 
Leonaldo Paranhos para que as 
pessoas não fiquem ao relento à 
mercê das condições climáticas, 
pois, embora a maioria das UBS 
atenda com agendamento, as pes-
soas ainda têm a cultura da fila”, 
explica o secretário de Saúde, 
Thiago Stefanello. 

Segundo ele, a medida não 
seria um estímulo às pessoas irem 
à fila de madrugada, “mas quere-
mos oferecer melhor acomodação”.

O vereador Fernando Hallberg 

divulgou vídeo em suas redes sociais 
criticando a iniciativa, pois consi-
dera um absurdo que as pessoas 
ainda tenham que madrugar para 
disputar uma ficha de atendimento 
quando todo o sistema já deveria 
ser informatizado e permitir agen-
damento eficiente.

Mesmo que o secretário diga 
que a maioria das unidades faz o 
agendamento, esse é priorizado 
para idosos e crianças, e o res-
tante das consultas é disponibili-
zado na distribuição de fichas por 
ordem de chegada. 
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Há muito tempo, mais precisa-
mente no início do século passado, na 
Itália, vivia um casal, Geovano e Maria.

Desde muito cedo, brincavam 
juntos, passeavam, e desde então, 
nasceu um amor que duraria até o 
fim de suas vidas.

Maria e Geovano se encontravam 
sempre às margens de um dos mais 
lindos lagos da Itália, o lago Di Bol-
sena, que se localiza na província de 
Viterbo, região do Lácio. Encantavam-
-se com o pôr do sol e os pássaros 
que cantavam, e tudo isso contribuía 
para este amor que jamais acabaria!

Todavia, as famílias de Maria e Geo-
vano começaram uma briga incontida 
por terras e, assim, esse amor seria 
impedido de viver na sua plenitude.

Os encontros se tornaram cada 
vez mais difíceis e, naquela que seria 
a última vez que se encontrariam, 
Geovano chegou com uma notícia, 
que estavam saindo para o Brasil 
alguns navios com italianos que 
buscavam uma vida nova. Não hesi-
taram, embarcaram, deixando para 

Você sabia que muitas lendas 
ocultam verdades e histórias inspi-
radoras? A professora Márcia Fon-
tanella está trabalhando o gênero 
lenda com estudantes do 8º ano. 
“As lendas combinam fatos reais e 
históricos com fatos irreais que são 
meramente produto da imaginação 
humana”, explica Márcia, que acres-
centa: “Com exemplos bem defini-
dos em todos os países do mundo, 
as lendas geralmente fornecem expli-
cações plausíveis, e até certo ponto 
aceitáveis, para coisas que não têm 
explicações científicas comprovadas, 
como acontecimentos misteriosos 
ou sobrenaturais”.

Após discutir um pouco mais 
sobre o assunto, ela desafiou os 
alunos a escreverem uma lenda e 
entrou no próprio desafio: escreveu 
uma lenda do Lago Municipal de 
Cascavel. Confira. 

A lenda do Lago de Cascavel
 AÍLTON SANTOS

trás familiares, amigos e sonhos que 
haviam pensado juntos na bela Itália. 
Entretanto, tinham o amor em seus 
corações de um pelo outro.

Desembarcaram em Porto Alegre, 
estado ao sul do Brasil, e se instala-
ram na capital. Lá iniciaram uma nova 
vida e sempre iam apreciar a pôr do sol 
na Lagoa dos Patos e, assim, recorda-
vam a terra deixada para trás e alimen-
tavam o amor em seus corações.

Trabalharam duro, sofreram e 
mesmo com o mal que suas famílias 
lhes causaram, a saudade apertava e 
as lágrimas escorriam.

O tempo passou e resolveram se 
mudar para outro estado, o Paraná. 
Souberam que novas cidades estavam 
se formando, mais precisamente ao 
oeste do Estado, lugar que ficou deno-
minado como Cascavel.

Nesta cidade formaram uma famí-
lia, duas filhas e um filho, mas algo 
os deixava muito tristes. Apesar de a 
cidade ter um lindo e encantador pôr 
do sol, não tinha nenhum lago.

O tempo passou, Geovano ficou 

muito doente e não resistiu. Maria 
ficou sozinha com seus filhos, mas 
sem o grande amor da infância. Pas-
sou a viver na melancolia, na solidão, 
chorava muito e, ao olhar o pôr do 
sol, lembrava-se do seu Geovano e 
lamentava que não havia um lago.

No alto da cidade, lugar onde 
morava em Cascavel, podia se des-
lumbrar com um maravilhoso pôr do 
sol, sentada em sua cadeira e tendo 
como companhia a cadeira de Geo-
vano, então chorava copiosamente.

Conta e lenda, que de tanto cho-
rar, Maria se transformou no mais 
lindo lago daquela cidade e hoje 
em dia muitas pessoas tiram lin-
das fotos, algumas estampam sites 
mundiais, muitas namoram e se 
apaixonam, famílias passam dias 
encantadores e todas as pessoas 
que passam por essa cidade visitam 
o lago, que exerce uma magia indes-
critível sobre todos. A magia do amor 
de Maria e Geovano!

Autora: Márcia Fontanella 

A lenda do surgimento do lago da cidade de Cascavel, Paraná!
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

 Vem aí o 30º Festival de Música
O Festival de Música de Cascavel completa 30 anos e, para 

marcar a data, a Secretaria de Cultura e Esportes prepara uma 
programação especial para toda a família. Iniciando as atividades 
em comemoração aos 30 anos do festival, a secretaria realiza um 
“esquenta”, trazendo para Cascavel o coletivo Kaburé Maracatu, 
com oficina gratuita de percussão e apresentação no Domingão 

Calçadão Fechadão do dia 23 de junho. O coletivo Kaburé Maracatu 
é um grupo de estudos do maracatu nação, aberto a todos e voltado 

à preservação da cultura de matriz afro-brasileira. 

Os moradores do loteamento 
Turisparque estão sem ATI (Acade-
mia da Terceira Idade) há mais de 
um ano. De acordo com a autônoma 
Neuza Maria Holzschuh, vândalos 
destruíram o espaço. Dos oito apa-
relhos instalados, cinco estão estra-
gados. A placa que indica o funciona-
mento e o uso correto dos aparelhos 
nem existe mais.

Neuza mora em frente à ATI e 
conta que, quando a academia foi 
instalada, há cerca de três anos, o 
movimento era grande. “No verão, 
muitas mulheres vinham fazer exercí-
cio, às vezes até faltava aparelho”. 

Ela também praticava exercí-
cios no local e por isso lamenta a 

Academias são revitalizadas na
base do improviso e de sobras 

situação atual: “Eu frequentava a 
ATI três vezes por semana. Era um 
ótimo lugar para a comunidade”. 

O problema é que a situação 
não é exclusiva da ATI do Turispar-
que. Em toda a cidade, ao menos 
17 academias precisam de manu-
tenção. Entre elas estão as dos 
Bairros Morumbi, Claudete e Lago 
Azul e até estruturas na área rural, 
como nos distritos de Sede Alvo-
rada e São Salvador.  

Novas academias
O gerente de espaços esportivos, 
Josias de Souza, conta que 24 
academias foram adquiridas pelo 
Município de Cascavel e cinco 
delas foram instaladas na Unioeste, 
na Colônia Melissa, no Loteamento 
Colonial, no Jardim Pinheiros e 
na Avenida Barão do Rio Branco. 
Segundo ele, os locais de insta-
lação das 19 restantes ainda não 
foram definidos. 

Recursos que 
sobraram

Gerente de espaços esportivos da 
Prefeitura de Cascavel, Josias de Souza 
explica que as academias estão sendo 

revitalizadas aos poucos, com materiais 
que sobraram de obras feitas em espa-

ços da Secretaria de Esportes. Das 60 
academias que existem no Município, 

mais de 40 foram revitalizadas, garante 
Josias, a exemplo da Praça Wilson 

Joffre.  Nessa ATI (Academia da Terceira 
Idade) é possível ver onde os aparelhos 
foram soldados. Em um deles, as barras 
de apoio das mãos têm tamanhos dife-

rentes entre os lados  
direito e esquerdo.   

“Eu montei uma equipe e nós visitamos 
todas as academias, fizemos relatórios e 

estamos arrumando conforme conse-
guimos. Nós usamos tintas que sobra-
ram de obras anteriores e em algumas 

ATIs fizemos a solda dos aparelhos 
com pedaços de outras academias”, 

conta Josias.  Segundo ele, a academia 
do Turisparque está na lista para ser 

revitalizada “em breve”, mas não sabe 
precisar quando.

ACADEMIA precisa de manutenção há mais de um ano
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estão prontos para começar a gravar um videoclipe. 
Manuela conta para os cúmplices que Marina foi 
capturada e está em perigo. Meire diz para Dinho 
que “os exterminadores do inferno”, ou seja, as 
crianças podem estar com Bartolomeu.

TOPÍSSIMA 
Paulo Roberto é avisado sobre a compra do 

Veludo Azul feita por Rafael. O rapaz tenta saber 
quem entregou a droga. Jandira pede para Fer-
nando lhe ajudar a sair de casa escondida. Isa-
dora comemora ao saber que foi aprovada no 
teste. Minha Flor sente ciúmes de Mão de Vaca 
e Beca. Gabriela se surpreende ao saber que sua 
mãe agrediu Lara. Paulo Roberto acusa Rafael de 
ser usuário de droga. Carlos conta a verdade para 
Sophia sobre seu passado. 

JEZABEL 
Obadias diz a Tadeu que a refeição será servida e 

Tadeu diz que não irá. Obadias aconselha Tadeu a não 
afrontar a rainha. No outro dia, Jezabel chama Tadeu 
na sala do trono e pede que ele ensine Isaac a arte 
de fazer um bom vinho. Depois de alguns dias, Acabe 
diz à Jezabel que foram os sete dias mais prazerosos 
que já teve com sua rainha.  

MALHAÇÃO  
Lúcia afirma a Marco que Zé Carlos não era um 

bandido, e diz que Cléber deve saber algo sobre o 
filho. Camelo se desculpa com Guga. Marco pres-
siona Cléber a contar a verdade sobre Zé Carlos. 
Jaqueline agradece o carinho de todos e faz uma 
homenagem a Vânia. Tadeu diz a Raíssa que é 
o pai da filha de Rita. Joaquim e Lígia pensam 
sobre a audiência que decidirá o destino de Nina. 
Beto e Filipe se desentendem. Cléber garante a 
Marco que não sabe nada sobre Zé Carlos. Tadeu 
encontra Rita e conhece Serginho. Carla e Thiago 
afirmam que Tadeu não pode ser o pai da filha de 
Rita. Tadeu sugere a Rita que ele assuma a pater-
nidade da criança diante da juíza.

ÓRFÃOS DA TERRA
Davi descobre que a família de Cibele é árabe. 

Almeidinha explica a Elias que ele foi vítima de um 
golpe. Ester permite que Latifa se mude para sua 
casa. Abner tenta beijar Latifa. Fauze convida Santi-
nha para sair, e os dois inventam mentiras sobre suas 
vidas. Benjamin insinua a Caetano que Dalila/Basma 
pode ser a responsável pelas tragédias envolvendo a 
família de Laila. Elias confessa a Helena que não pode 
se separar de Missade. Padre Zoran apoia Missade. 
Cibele e Benjamin decidem investigar Dalila/Basma. 
Helena revela a Missade que está grávida de Elias.

VERÃO 90
Quinzinho sente saudades de Dandara. Patrick 

incentiva Dandara a perdoar Quinzinho. Tânia con-
firma a Patrick e Gisela que Mercedes a obrigou a 
mentir. Manu e João não gostam da intromissão de 
Lidiane em suas vidas. Arrasado, Quinzinho assiste 
ao show de Dandara e Ticiano. A Cantora Mascarada 
se apresenta em seguida. Gisela desmascara Mer-
cedes e enfrenta a mãe durante um almoço com as 
amigas. Quinzão sugere que Lidiane o deixe participar 
do concurso de dança, como uma forma de se redimir.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
O grêmio pede a diretora Ruth que libere o celular 

e evite que a situação entre os alunos piore, Pendleton 
faz uma visita à escola e reforça o pedido dos alunos. 
Lindomar é sequestrado. Waldisney e Roger desconfiam 
que Pendleton tenha enviado os homens para vasculhar 
a casa de Arlete. A diretora Ruth anuncia aos alunos sua 
decisão quanto a liberação dos celulares.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
O gato Bartolomeu entra no apartamento dos 

Vaz para tentar comer Beijoca, Isabela aparece 
e evita. A garota trata bem o gato e o chama de 
belo. Enquanto isso, Meire entra em desespero e 
pede ajuda de Dinho para buscar Bartolomeu, que 
sumiu. Vicente avisa as crianças da banda que eles 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
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1- EUDER DA SILVA CASELLA E DAIANE ALINE BOSENBECKER
2- ALAN LUCAS DA SILVA E GRAZIELI APARECIDA DO NASCIMENTO
3- FERNANDO FERREIRA SILVA E TATIANE PRESTES DE OLIVEIRA
4- REGINALDO SILVERIO DE ANDRADE E FERNANDA GONÇALVES MENDES
5- RONALDO FERREIRA DE LIMA E DELAIR RODRIGUES
6- PEDRO ROGERIO NAZARIO PEREIRA E ADRIANA APARECIDA MATHEUS
7- JAIME KLOCH E FRANCIELE DE FREITAS
8- LAURECI MENDES E MARTA ELIAS
9- EDSON ANTONIO DELIBERALI E ROSELENE FERREIRA DOS SANTOS
10- CELSO BRAS SCHNEIDER E EVA KOSAK 

Em “A dona do pedaço”, Gladys repreende Régis, 
que assume para a mãe sua dívida no jogo clandestino. 
Antero garante a Eusébio que falará com os investigado-
res para descobrir sua possível herança. Jô aconselha 
Régis a visitar Maria da Paz e furtar um objeto da mãe 
para quitar sua dívida. Fabiana conhece Rock. Vivi pede 
um tempo para Camilo. Fabiana mente e diz a Camilo 
que aconselhou Vivi a não divulgar fotos ousadas. Rock 
cobra de Jô a ajuda que a menina lhe prometeu. Linda 
insiste para que Beatriz não confronte Otávio. Edilene 
descobre que está grávida de Otávio. Fabiana procura 
Agno. Régis visita Maria da Paz. Jô ajuda Régis a furtar a 
estátua valiosa de Maria. Ellen alerta Maria da Paz sobre 
o sumiço da estátua. 

Edilene descobre que 
está grávida de Otávio 
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Sua sensibilidade óbvia o empurra na direção 
de outras pessoas de disposição similar. Não 
dê ouvidos a todas as opiniões das pessoas 
que o cercam. É melhor ir ao médico e evitar 
conselhos de outras pessoas.

Você vai se sentir mais seguro de si. É 
hora de tomar uma decisão importante. 
Você tende a duvidar muito porque ana-
lisa demais as coisas, encontre a fonte de 
confiança dentro de si.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações 
estão em sintonia com o seu ego básico e isso 
o torna dinâmico hoje. Você está inundado com 
uma sensação de bem-estar! Você terá maior 
influência sobre os outros, mas não abuse.

Você impõe suas ideias sem perceber. Seja 
flexível e tudo vai correr sem problemas. A 
fadiga o está prendendo fisicamente e você 
precisa recuperar o sono atrasado para poder 
começar de novo.

Você tem ideias concretas, especialmente 
para os seus projetos. A sorte estará do seu 
lado em todas as suas aplicações. Você está 
em melhor forma. Coma mais vegetais.

O entusiasmo que você está mostrando for-
mará um cenário em todas as áreas de sua 
vida. Você deve ter um outro olhar para o ritmo 
de sua rotina para encontrar um melhor equilí-
brio e uma vida mais estável.

Você está mais impulsivo do que o habitual. Evite 
esportes radicais e discussões tempestuosas, 
mas está mais à vontade consigo mesmo e vai 
ser melhor em ouvir as suas necessidades. Tente 
beber mais líquidos e ter uma dieta mais leve.

Seu humor pode causar faíscas hoje. Você pre-
cisa de paz e tranquilidade e evitar discussões 
inúteis. Você precisa sair mais, isso vai ajudar 
você a recarregar suas baterias. Sua qualidade 
de sono deve ser revisada.

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta 
muito útil, por isso não hesite em expressar 
sua opinião, o seu realismo não falhará. 
Será fácil mergulhar em um trabalho que 
use o seu cérebro.  

Cuidado com distrações ou omissões de 
todos os tipos. Concentre-se particularmente 
em seus cálculos. Você está mostrando bom 
senso ao liberar energia hoje e está voltando 
a ter uma abordagem equilibrada.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros 
serão agradáveis e reforçarão sua confiança. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a 
reflexão e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.

Você vai se deparar com uma situação em 
que não será capaz de agir sozinho. Seja 
sensato com os alimentos, é tentador se 
comportar mal, mas o seu fígado precisa 
de um descanso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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BAP
CLIMATICA

TATEARMAU
MINERALRM
EMESMALTE
ROLEION

PARTIDOALTO

FEMILAD
RSECASE

BOVINOERIC
NASMALU
TRIADEIS

GAGAOSAT
ALERGENICO

MARROCOS

Moeda do
Japão

Movimentos de         
                    preamar e

baixa-
mar

Conse-
quência 

da inflação
na indústria

Lobo (?),
vilão de
histórias
infantis

Agir como
quem

brinca de 
cabra-cega

(?) Clark,
drag

queen
brasileira

Riqueza
extraída
dos solos 
brasileiros

Camada 
perdida com
a erosão
dentária

(?) de cober-
tura: lista
de planos
de saúde

Ampla;
enorme

Extensão
de sites 

das Forças
Armadas

"Como (?)?",
programa 

com Sandra
Annenberg

Osso que
forma a
pelve

humana
(?) Clapton,
cantor de
"Tears in
Heaven"

Notas que
formam 

um acorde
(Mús.)

Sereia
dos rios 

brasileiros
(Folcl.)

Lady (?),
cantora
de "Just
Dance"

Expressão
latina

usada em
citações

Código da
Grécia, no
endereço
de sites

Satélite
(abrev.)

Profissional que faz o atendimento
emergencial em ambulâncias

(?) FC, jogo virtual popular 
durante o Campeonato Brasileiro

(?) Mader,
atriz 

carioca
Machucar

Forma o
polo da
pilha
Oi!

Variação
do samba 

baseada em
improvisos

O gado
como o
nelore 
ou o gir

As frutas 
do

panetone
Planície 

Cidade do Estado de
Maryland (EUA)

A mudança
causada

pelo efeito
estufa na

Terra

Dispositivo usado para
tirar selfies

País cujo
rei é Mohammed VI

O produto que causa
reação de hipersen-

sibilidade

2/sic. 4/eric. 6/ilíaco. 9/baltimore. 10/alergênico.
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Mesmo com o dinheiro em caixa 
há mais de dois meses, repassado 
pelo Estado no fim de março, Cas-
cavel ainda não tem data para o 
início de operação do Botão do 
Pânico. A Secretaria de Políticas 
sobre Drogas e Proteção à Comu-
nidade informou que o processo 
de licitação para a contratação da 
empresa que vai fornecer os apare-
lhos está em andamento, mas que 
foram necessários “ajustes técni-
cos” no edital que será reencami-
nhado e nova data será agendada.

O valor disponível é R$ 
162.451,20, oriundos da Secreta-
ria da Justiça, Família e Trabalho. 

Conforme a Secretaria de Polí-
tica sobre Drogas e Proteção à 
Comunidade de Cascavel, esse 
valor é para o aluguel dos botões 
e do software de funcionamento 
pelo período de 12 meses. Cerca 
de R$ 13 mil serão pagos mensal-
mente à empresa que fornecer os 
equipamentos.

Serão alugados 50 botões e 
dois aparelhos Smartphones que 
ficarão na Central de Monitora-
mento da Guarda Municipal para 

Botão do Pânico sem
previsão de funcionar

utilização da Patrulha Maria da 
Penha. Os botões serão entregues 
para mulheres que têm medida 
protetiva e que continuam sendo 
ameaçadas, de forma a garantir 
mais agilidade nos atendimen-
tos da Patrulha. 

A Justiça irá definir os critérios 
de quem receberá primeiro os 
dispositivos. 

A tecnologia tem recurso de gra-
vação de voz e poderá ser usada 
em processos judiciais.

O dispositivo poderá ser acio-
nado quando as mulheres se sen-
tirem ameaçadas pelo agressor. 
Com o acionamento, o disposi-
tivo comunica a Central de Moni-
toramento, na Guarda Municipal, 
informa as coordenadas onde a 
vítima está e a Patrulha Maria da 
Penha é enviada imediatamente 
para atendimento.

Crime de 2014 será 
julgado hoje 

Um homicídio registrado no dia 4 de 
fevereiro de 2014, no Loteamento 

Jaborá, região norte de Cascavel, deve 
ter um desfecho na Justiça hoje (13).
Sidmar Cordeiro da Silva, conhecido 
como Tuca, principal acusado pela 

morte de Vilmar da Rosa, vulgo Toco, 
senta nesta tarde no banco dos réus, 

em julgamento que será realizado a par-
tir das 13h no Tribunal do Júri da Justiça 
Federal. O crime foi registrado no fim da 
noite de 4 de fevereiro, quando Vilmar 

visitava a namorada. Os dois atiradores, 
que chegaram em uma moto, fizeram 

dezenas de disparos de revólver e espin-
garda calibre 12. Quando percebeu a 

presença dos assassinos, Vilmar tentou 
fugir, mas caiu na frente de uma resi-
dência, onde foi alvejado por diversos 
tiros, morrendo na hora. O crime teria 

sido causado por acerto de contas.
PRESO NO PARAGUAI

O réu que será julgado hoje foi procu-
rado pela polícia cascavelense, inclusive 

com mandado de prisão em aberto, 
mas fugiu logo após o crime.

Três meses e meio depois do assassinato, 
Sidmar foi preso pela polícia paraguaia 

acusado de participação em um assalto. 
Na ocasião, ele e dois comparsas teriam 

trocado tiros com a polícia do país vizinho 
após roubarem uma caminhonete. 

No dia 22 de maio daquele de 2014, 
quando constatada a prisão de Sidmar 

no Paraguai, foi solicitada a transfe-
rência dele para a carceragem da 15ª 

SDP (Subdivisão Policial de Cascavel) e 
depois ele foi levado para a PEC. Não há 

notícias se ele continua preso.

n Reportagem: Juliet Manfrin
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Agentes de Cascavel em 
presídios do Amazonas

Dois agentes penitenciários de 
Cascavel que atuam na PEC (Peni-
tenciária Estadual) e integram o SOE 
(Setor de Operações Especiais) embar-
caram em um avião da FAB (Força 
Aérea Brasileira) e foram levados para 
o Amazonas, onde estão há pouco 
mais de duas semanas. Eles integram 
a força-tarefa convocada pelo Minis-
tério da Justiça e Segurança Pública 
logo após as chacinas que ocorreram 
em presídios e cadeias públicas do 
Estado mês passado, fruto de uma 
guerra entre dissidentes de uma fac-
ção que deixou 55 presos mortos 
com requinte de crueldade.

Preparados para agir em ações 
de contingenciamento e gerencia-
mento de crises nas cadeias, os 
profissionais de Cascavel com-
põem o grupo de nove agentes de 
todo o Estado que devem perma-
necer lá por cerca de 90 dias. Ao 
todo, a força-tarefa conta com 20 
agentes de todo o País.

Como a inter venção nas 

penitenciárias no Amazonas não tem 
data para acabar, assim que os dois 
cascavelenses retornarem a expec-
tativa é para que outros dois sigam 
para exercer as funções. 

O Paraná tem participado ativa-
mente em todos os processos de 
intervenção nos presídios em crise 
pelo Brasil por ter um trabalho conside-
rado de referência em situações como 
as registradas no Amazonas. Agentes 
daqui também já participaram das 
intervenções nos presídios do Ceará 
e em Roraima no início deste ano.

A ATUAÇÃO
O SOE foi criado em 2015 para atuar 
no gerenciamento de crises em 
presídios, a princípio em unidades 
paranaenses. Ele foi idealizado logo 
após a rebelião sangrenta que matou 
cinco pessoas em agosto de 2014 
na PEC, em Cascavel, e que deixou 
dezenas de feridos. Além das vítimas, 
a penitenciária ficou completamente 
destruída com a ação dos apenados 
em motim por três dias seguidos. Em 
novembro de 2017, outra rebelião na 
PEC proporcionou danos um pouco 
menores graças à intervenção rápida 
das forças de segurança e do SOE. Na 
primeira rebelião, cinco presos foram 
mortos; na segunda, apenas um.

AGENTES 
de todo 
o Estado 
representam 
quase metade 
da força-tarefa 
no Amazonas
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 Atletas da Associação dos 
Mesatenistas de Cascavel partici-
param no último fim de semana da 
4ª Etapa do Paranaense de Tênis e 

A equipe cascavelense 
trouxe na bagagem as 

medalhas de:

l OURO
Eduardo Silva e Nestor Chaves
Kassio da Cruz
Karoline Gomes Oliveira 
Gruchoski
Barbara Jorente Marroque

l PRATA
Luzia Kimura e Ruth Zama
Barbara Vitória Jorente Mar-
roque e Karoline G. Oliveira 
Gruchoski 
Edson Marroque e Julio Cesar 
Rodrigues da Silva
Dhieli Gomes Oliveira Gruchoski
Ruth Zama 
Luzia Kimura
Laura Zantut

l BRONZE
Eduardo G. Oliveira Gruchoski e 
Luigi Bobko Bilibio 
Nestor Chaves 
Marcelo Amaral 
Edson Marroque 
Lucas Kambetunava 

Batendo um bolão 
com a bolinha
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CAMPEÃ na Categoria Pré-Mirim Feminino, Karoline 
Gomes Oliveira Gruchoski 

BARBARA Jorente Marroque, campeã na 
categoria Juvenil Feminino

Mesa em Foz do Iguaçu e fizeram 
bonito. No total, foram 16 meda-
lhas: 4 de ouro, 7 de pratas e 5 
de bronze.  

Conhecendo os 
campeões

A 37ª edição do Caico, tradi-
cional campeonato de futebol 
sete que envolve centenas de 

associados do Clube Comer-
cial de Cascavel, chega ao fim. 
Nesta sexta-feira (14) as equi-

pes da categoria sênior dis-
putam na Sede Campestre o 
título de campeão, vice-cam-

peão e terceiro colocado.
Os jogos para a disputa do 
terceiro lugar se iniciam às 

19h15 e envolvem as equipes 
da RB Formaturas/Cisd Rh x 
União. A grande final começa 

às 20h30 entre os times Café 
Expresso/Queiróz x Tintavel

Issamu se apresenta ao São Miguel
O fixo Issamu, que por 19 anos fez parte da equipe de futsal do Cascavel, já se apre-

sentou ao São Miguel Futsal, o Amarelinho do Oeste, que disputa a Chave Prata. 
Issamu treina com os novos companheiros de equipe e deve estrear neste sábado 

(15) contra o Coronel Futsal em Coronel Vivida. O jogo será às 20h30. Atualmente o 
São Miguel é o terceiro colocado, com 19 pontos. 

Copa de Basquete 3 x 3 
A Abasmavel (Associação de Basquete Masculino de Cascavel) realiza no pró-

ximo sábado (15) a 4ª Copa de Basquetebol 3 x 3. Os jogos serão na Praça Wil-
son Joffre, a partir das 13h, e serão divididos nas seguintes categorias: sub-15 

masculino, adulto masculino, master masculino e cadeirante masculino. 
 

Nº Processo: 80854.008029/2019-46
Modalidade: Pregão Eletrônico (SRP) 02/2019 – Tipo menor preço
Objeto: Aquisição de material laboratorial para o Posto Médico de Guarnição de Cascavel.
Data para cadastramento das propostas: A partir de 13/06/2019 às 08:00 horas (horário 
de Brasília).
Data da abertura: 26/06/2019 às 08:30 horas (horário de Brasília).
EDITAL: Através do sítio www.comprasnet.gov.br.
Informações: Posto Médico de Guarnição de Cascavel – SALC: Rua da Lapa, 1.502, Jardim Maria
Luíza, Cascavel-PR – Tel: (45) 3099-2435

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 02/2019

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE INFANTARIA 
MECANIZADA
(2º GRUPAMENTO DE FRONTEIRA/1971)
(BRIGADA GUARANI)

MINISTÉRIO DA 
DEFESA
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 Cascavel voltou a ser esco-
lhida para sediar os Jogos Jurídi-
cos do Paraná, um dos eventos 
espor tivos universitários mais 
tradicionais do Estado, que este 
ano chega à 15ª edição e que se 
destaca entre os maiores jogos 
da modalidade no Brasil. 

A competição começa no feriado 
de Corpus Christi (20 de junho) e 
segue até o dia 23, trazendo ao 

Causou até surpresa o número 
de equipes interessadas em dis-
putar a Terceirona do Campeonato 
Paranaense de Futebol. Estão 
garantidas para disputar as vagas 
à Segundona 12 times: Arapon-
gas EC, Araucária EC, Regatas, 
Iguaçu, Portuguesa Londrinense, 
Azuris de Marmeleiro, Andraus 
Brasil, Cambé, Colorado, Verê FC, 

Depois de disputar a Divisão Oeste do 
Campeonato Paranaense de Futebol 
Americano, o Olympians, time de 
futebol americano de Cascavel, está 
se organizando para as disputas do 
segundo semestre. Por conta disso, 
realiza uma seletiva no próximo domingo 
(16) no Complexo Esportivo Ciro Nardi. 
Interessados devem ir até o Ciro Nardi, 
domingo, a partir das 15h. Podem participar 
da seletiva homens e mulheres.

3ª Divisão Paranaense 
reunirá 12 equipes

Grecal e Campo Mourão. 
No arbitral, ficou definido que 

a competição terá início em 18 
de agosto e será disputada da 
seguinte maneira: 1ª Fase: disputa 
em turno único, com 11 datas. 
Classificam-se as quatro primeiras 
equipes na Classificação Geral da 
1ª Fase. 2ª Fase: semifinais em 
jogos de ida e volta (1º lugar x 

4º lugar; e 2º lugar x 3º lugar). 3ª 
Fase: final em jogos de ida e volta.

Os dois clubes classificados 
para a Final estarão classifi-
cados para a disputa do Cam-
peonato Paranaense de Futebol 
Profissional da Segunda Divisão 
- Temporada 2020. 

Os jogos serão realizados aos 
domingos, às 15h30. 

Jogos Jurídicos do Paraná 
Município milhares de acadêmicos 
de todo o Paraná, além de atléticas 
convidadas do Mato Grosso do Sul 
e Santa Catarina. 

São pelo menos 5 mil acadêmi-
cos inscritos para os jogos em 22 
modalidades esportivas. 

A competição já foi realizada 
em Cascavel em 2017 e é inteira-
mente organizada por componen-
tes das atléticas. 

 DIVULGAÇÃO
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 Retrospecto
Nos últimos cinco anos foram nove duelos entres as duas seleções, sendo dois nos 

principais torneios. As duas equipes se enfrentaram em mata-mata nas duas últimas 
principais competições do calendário internacional do futebol feminino: Copa do 

Mundo, em 2015, e Olimpíada, em 2016. No Mundial de 2015 as brasileiras foram 
eliminadas pelas australianas nas oitavas de final. Em 2016, nos Jogos do Rio, foi a 

vez de o Brasil levar a melhor nos pênaltis na Rio 2016.
Foram 9 jogos com 2 vitórias do Brasil, 1 empate e 6 vitórias da Austrália.  

As feras de Brasil e Austrália 
se encontram novamente hoje na 
Copa do Mundo feminina, em par-
tida que pode encaminhar a classi-
ficação das brasileiras e ao mesmo 
tempo deixar as australianas em 
maus lençóis. O Brasil vem de uma 
vitória na estreia sobre a seleção 
da Jamaica por 3 a zero. A boa notí-
cia é que a estrela Marta treinou 

Brasil x Austrália 
vale a classificação

Torneio Maurice Revello
Na tarde de ontem (12), a seleção 

olímpica brasileira venceu a Irlanda por 
2 a 0, pela semifinal do torneio, e vai 
brigar pelo título contra o Japão, no 

próximo sábado (15). No Stade de Lattre 
de Tassigny, Paulinho e Matheus Cunha 

garantiram a vitória brasileira. 
A Seleção Canarinho chega à decisão 

com 100% de aproveitamento. Até aqui, 
foram quatro jogos, quatro vitórias, 15 

bolas na rede e nenhum gol sofrido. 

bem ontem, sem dor, e deve entrar 
em campo.

Já a Austrália, apontada como 
favorita do Grupo C do Mundial, foi 
surpreendida pelas italianas e per-
deu de virada por 2 a 1.  O jogo de 
hoje, às 13h (de Brasília), contra o 
Brasil, tornou-se decisivo para elas. 
A seleção brasileira lidera a chave 
com três pontos.

DIVULGAÇÃO

AÍLTON SANTOS

O Cascavel ficou no empate de 1 a 1 com o Pato, em casa, ontem à noite, pela Série Ouro de Futsal. O time visitante saiu na 
frente, com gol de Vilian, no primeiro tempo, mas Parrel (foto) igualou para o Cascavel na etapa final. O resultado confere um ponto 
para cada time, mantém o Pato na liderança. No outro confronto da noite, goleada para Campo Mourão sobre o São Lucas: 6 x 1. 

Série Ouro
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